
Årsmelding for Selskabet for 
Trondhjems Bys Vel 2021 
 
Direksjonen i Trondhjems Bys Vel består av Cecilie Hammond Spark (leder), Ellen 
Tveit Klingenberg, Eileen Brandsegg, Axel Christophersen, Tine Hunt, Kjell Fordal, 
Lasse Berre og Kirsten Schultz. 
 
Møteaktivitet 

2021 ble nok et år sterkt preget av pandemien.  
Det ble gjennomført 5 direksjonsmøter i 2021, hvorav to var digitale møter og tre var 
fysisk. I tillegg var det digital generalforsamling 26. april 2021. 
Vi gjennomførte også en strategisamling for alle i direksjonen 26. august, etterfulgt 
med middag for å si takk til Finn Haugan og Gunnar Flikke, som gikk ut av 
direksjonen i 2021.  
 
Direksjonen i Trondheim Bys Vel har hatt relativt høyt aktivitetsnivå i 2021, selv om 
vi ikke har kunnet gjennomføre arrangementer og samlinger for medlemmene våre.  
 
Trondheim Opportunity 

Trondhjems Bys Vel er initiativtaker og har hatt en sentral rolle i å få Trondheim 
Opportunity på plass. Flere toppledere fra medlemsbedrifter har meldt seg som 
mentorer og Næringsforeningen i Trondheimsregionen leder prosjektet. 
 
Blå skilt 

Trondhjems Bys Vel har også satt i gang et samarbeid med Trondheim kommune for 
å jobbe for at Trondheim kan få satt opp Blå Skilt i Trondheim. Det er gjennomført 
møter med Oslo Bys Vel for å utveksle erfaringer og bestillerkompetanse. De blå 
skiltene vil typisk fortelle om en betydningsfull person, en viktig begivenhet eller en 
bygning i byen vår. Direksjonen mener de blå skiltene vil tilføre en ytterligere 
forskjønnelse av Trondheim.  
 
Strategi 

TBV har satt i gang et arbeid med å utarbeide en ny strategi, og vi ønsker å invitere 
medlemmer i denne utviklingen. 
 
Medlemsarrangementer 

På grunn av pandemi situasjonen og at vi ikke har hatt noen medlemsarrangementer 
i 2021, krevde vi ikke medlemskontingent for 2021 fra våre medlemmer.  
 
 

 



Trondhjems Bys Vel pris 

Trondhjems Bys Vel pris gis ut årlig og kan gis til den person, bedrift eller institusjon 
som har bidratt til nytte eller forskjønnelse av Trondheim by. Direksjonen har 
prioritert følgende kriterier for tildeling av prisen: Byutvikling, forskjønnelse, 
kunnskapsformidling og sosiale- og allmennkulturelle tiltak. 
Det ble ikke delt ut pris for 2021 pga korona situasjonen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Direksjonen i Trondhjems Bys Vel 
Cecilie Hammond Spark (leder), Ellen Tveit Klingenberg, Eileen Brandsegg, Axel 
Christophersen, Tine Hunt, Kjell Fordal, Lasse Berre og Kirsten Schultz. 


